
 

 

 

LIST PREZESA  

DO AKCJONARIUSZY BETOMAX Polska S.A. 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Zarządu Betomax Polska S.A. mam przyjemność przedstawić Państwu Sprawozdanie Finansowe 

Spółki za rok 2014. 

Był to rok, który dla branży budowlanej minął bez większych zmian. Z jednej strony nastąpiła poprawa nastrojów 

w wyniku nowej perspektywy napływu funduszy unijnych na lata 2014-2020, gdzie Polska ma otrzymać blisko 106 mld 

euro z budżetu UE z czego ponad 80 mld euro zostanie przeznaczone na politykę spójności w tym m.in. autostrady, drogi 

ekspresowe, kolej. Z drugiej strony popyt na usługi budowlane nie był wcale dużo większy niż w roku 2013 na co wszyscy 

liczyli, a jeśli uwzględnimy dodatkowo sprzyjające warunki atmosferyczne na początku 2014, to można uznać że poprawa 

była niewielka. 

Dodatkowo branża nie pozbyła się problemów z zatorami płatniczymi, które zaczęły się w roku 2012,                              

a dodatkowe czynniki takie jak duża konkurencja, niskie ceny towarów i usług, brak wykwalifikowanej kadry stanowiły 

dodatkową barierę na uzyskanie oczekiwanego rozwoju. 

Mimo to prognozy dla branży budowlanej na rok 2015 są już dużo lepsze, a prawdziwy bum inwestycyjny ma 

nastąpić w roku 2016. 

 Dla firmy Betomax Polska S.A., był to bardzo dobry i ważny rok. Przychody ze sprzedaży były drugie pod 

względem wielkości w historii firmy (tylko rok 2011 był dotychczas lepszy), natomiast firma osiągnęła najlepszy zysk, 

ponad 5 mln zł netto.  

Oczywiście, podjęliśmy szereg działań, zmierzających do daleko idących oszczędności, a przede wszystkim 

optymalizacji kosztów działalności zarówno poprzez zakupy, produkcję jak również obsługę zamówień, co w połączeniu                 

z wynikami sprzedaży pozwoliło osiągnąć tak dobry wynik końcowy. 

W roku 2014 największą uwagę skupialiśmy na rozwoju własnej produkcji, która ma być jednym z głównych 

sektorów działalności firmy. Nie bez znaczenia jest posiadanie przez firmę zezwolenia na działalność w Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej „Starachowice”. Obecny handlowo-usługowy charakter firmy zmienia się w charakter produkcyjno-

handlowo-usługowy, a udział produktów własnych w obecnych przychodach spółki wynosi około 31%. 

W sierpniu 2014 roku Betomax Polska S.A. przejął PAMEXPOL A. & S. Pargieła, A. Mączyński Spółka Jawna, 

spółkę specjalizującą się w produkcji wyrobów z metalu. Dotychczas spółka ta specjalizowała się w produkcji wyrobów 

nietypowych oraz wyrobów na zlecenie innych firm, najczęściej z branży szalunkowej. 

Obecnie spółka Pamexpol ma zgłoszone dwa zastrzeżenia patentowe i intensywnie pracuje nad własnymi 

produktami dla branży budowlanej. Wspólne działania grupy kapitałowej  Betomax Polska na rynku budowlanym zarówno 

w Polsce jak i po za jej granicami ma przynieść dodatkowe korzyści każdej ze spółek. 

 



 

 

 

W nadchodzącym okresie duży nacisk spółka kładzie na rozwój działalności eksportowej zarówno na rynkach 

wschodnich jak również w krajach Unii Europejskiej. Większość sprzedaży w 2014 roku dokonywana była na rynek polski 

- ok. 94,4%, na eksport ok. 5,6%. Bazując na długoletnich kontaktach handlowych firmy Pamexpol, Betomax pozyskał 

nowe kanały dystrybucji co w perspektywie kilku lat ma przynieść znaczny wzrost udziału eksportu w przychodach firmy.  

  Podczas jesiennych posiedzeń WZA, podjęte zostały kluczowe decyzje dla dalszego rozwoju spółki.                        

Obecnie firma będzie prowadziła swoją działalność nie tylko na terenie Polski, ale również bez żadnych ograniczeń po za 

jej granicami. Kolejną ważną decyzją akcjonariuszy firmy była zmiana nazwy spółki. 

Betomax Polska S.A. zmieniła nazwę na FORBUILD, o czym w najbliższym czasie zostaniecie Państwo 

poinformowani poprzez media. Nowa nazwa i logo o nowoczesnym, międzynarodowym charakterze to elementy 

długoterminowej strategii rozwoju spółki, związanej z planami dalszej ekspansji na rynki zagraniczne. 

Naszym celem jest pozycja lidera nie tylko na polskim rynku, ale też na rynkach wschodzących w perspektywie 

najbliższych kilku lat. Zmiana identyfikacji wizualnej naszej firmy jest kolejnym etapem niezbędnym do uzyskania                      

i umocnienia pozycji międzynarodowej marki dla nowo utworzonej grupy kapitałowej Betomax Polska S.A.   

 

Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z załączonym sprawozdaniem finansowym za 2014 rok,  

w którym zawarte są wszelkie informacje na tematy związane z działalnością Betomax Polska S.A.  

Składam serdeczne podziękowania wszystkim Akcjonariuszom i Pracownikom Betomax Polska S.A., którzy 

przyczyniają się do rozwoju Spółki.  

Dziękujemy za zaufanie, jakim Państwo nas obdarzyliście i zachęcamy do aktywnego uczestniczenia  

w akcjonariacie naszej Spółki. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Prezes Zarządu  

Betomax Polska S.A. 

 

 

 

 


